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Fö

I timmerskogarna på 90-talet
av Fräs Erik Andersson

Jag var den enda av fjärde klassens barn
som var född 1868. Alla de övriga var
födda 1867. Även i tredje klassen var det
en och annan som var född 1867. Alla de
övriga i tredje klassen var födda 1868 lik-
som jag.

Vedhållningen i småskolan ombesörj-
des på så sätt, att varje skolbarn bar med
sig ett par vedträn för varje morgon. De
sista åren av min skolgång i småskolan
ändrades vedhållningsplikten så att för-
äldrarna till varje skolpliktigt barn fick
turvis fylla ett ”vedmått” , som fanns upp-
ställt vid skolan. Vattenhämtningen för
skolans behov ombesörjdes av pojkarna
och städningen av flickorna. Flickorna
turade även om att hålla kvastar för städ-
ningen varvid läraren tillsåg att alla full-
gjorde sin plikt även i detta fall.

Skolhuset som var indelat i förstuga,
en större lä rosal och en kammare till lä-
rarbostad, utgjordes av timrade nakna
väggar utan någon beklädnad.

Ett för såväl skolbarn som jä mväl även

för den mera mogna ungdomen efter-
längtat nöje var att få följa med till fäbo-
darna. Jag minns så väl när jag vid fyllda
sex å r och på det sjunde första gången
fick följa min far till fäbodarna. Allt var
så nytt för mina ögon och allt ville jag
fråga om. Jag har mången gång efteråt
undrat varför far inte tröttnade på alla
mina frågor.

Varenda bit av vägen hade namn, vilka
min far med minutiös noggrannhet sökte
inpränta i mitt minne. En del vackra och
klangfulla namn, en del karakteristiska
med anslutning till omgivningarna och
åter en del outgrundliga ifråga om här-
ledningen. Jag har mången gång efteråt
kommit underfund med vilken betydelse
dessa namn ha i orienteringshä nseende,
såsom till exempel då man för en annan
person vill beskriva en plats läge, var en
händelse skett o.s.v.

Det var ett av åren på 1870-talet vid ti-
den då man buförde till fäbodarna.

På Åheden, en halv mil österut från
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Kärvsåsens småskola i Boda.

av förkylning under kolningsarbete i
skogen råkat bli hastigt och illa sjuk.
Då man saknade möjligheter att utröna
sjukdomens allvarsamma natur fick den
sjuke kvarligga några dygn i kolkojan un-
der förhoppning om tillfrisknande. Lä ke-
medel av något slag fanns icke att tillgå
och till närmaste läkare var det 8 å io

mil, varav en ej så obetydlig del så kal-
lad klövjeväg, det vill säga, endast en till-
trampad skogsstig som var oframkomlig
för fordon.

Då ingen förbättring syntes vilja inträ-
da, och de iakttagbara sjukdomssymp-
tomen snarare förvärrades, uttalade den
sjuke en önskan om att få komma hem.
Möjligen hade han sina aningar, och för
övrigt hoppades han väl att någon bättre
vård skulle kunna beredas honom i hem-
met än i kolkojan.

Man bäddade då ned honom i den nog

bygden, i kilen som bildas där de bägge
vägarna från de olika byarna löpa sam-
man, fanns vid denna tid - min första
fäbodresa nämligen - en av arms- och
handledsgrova furukvistar hopkommen
vål, vilken av allmänheten benämndes
” Offervålen på Åheden” Då vi nu fär-
dades där förbi blev jag av min far upp-
manad att ” Offra” till vålen. Själv före-
gick han med exempel för att visa hur det
skulle gå till. Detta skedde genom att vid
förbifarten och utan att stanna med häs-
ten från marken upphämta en furukvist
och lägga på vålen. Vid denna tid fanns
det gott om dylika kvistar liggande litet
varstädes i skogarna, som blivit avbrutna
under snörika vintrar.

Angående offervålens tillkomst berät-
tade nu min far följande:

En några och tjugu år gammal yng-
ling från Osmundsberg, hade på grund
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så primitiva släden och anträdde hemre-
san. Lyckligtvis hade det helt nyligen
kommit litet slädföre så att man kunde
färdas vintervägen hem som mestaelels
gick över stora myrar och skogstjärnar, i
annat fall hade det varit omöjligt att fär-
das med en illa sjuk person.

Komna till vägskälet på Åheden stan-
nade hästen, till synes utan någon märk-
bar anledning och gick på upprepad an-
maning icke ur fläcken. Då man började
ana anledningen till hästens underliga
beteende och lyfte på täckena varmed
den sjuke var ombonad, blev man till sin
häpnad och bestörtning varse att den sju-
ke just höll på att utandas sin sista suck.

Man lade nu samman några furukvis-
tar för att utmärka platsen var den gri-
pande och minnesvärda händelsen skett.

Alla som sedan fä rdades där förbi an-
sågo som sin plikt att ”offra” till vålen.
Den som det icke gjort skulle av andra
blivit betraktad som en rå, ohyfsad och
brutal individ som icke hade någon akt-
ning eller vördnad ens inför döden.

Vålen underhölls på detta sätt en tid
framåt. Men ett uppväxande släkte glöm-
de snart anledningen och betydelsen av
vålens uppkomst, varefter den så små-
ningom allt efter hand började att för-
svinna.

Under mina föräldrars tid förekom

Milan reses. Orsa socken. Foto 0. Berggren.
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inga andra skogsarbeten inom orten i
förtjänstsyfte än en del kolningsarbeten.

Skogen hade då intet annat värde ä n
som ved och byggnadsvirke, samt kolved
i mindre omfattning. Kolning bedrevs i
regel på fäbodeskogarna, sålunda sällan
på hemskogarna. Inga skogsbolag funnos
som gjorde skogsköp eller bedrev skogs-
avverkning.

Först på 1880-talet började skogsbolag
på att köpa skog inom Boda, ofta hela
fäbodskogar, varvid man byggde Hottle-
der och började med skogsavverkning-
ar. Korsnäs Sågverks AB och Koppar-
bergs & Hofors Sågverks AB samt Stora
Kopparbergs Bergslags AB var de första

skogsbolagen inom orten.
År 1886 var den första vinter jag var

med på timmerdrivningsarbete. Tim-
merdrivning hade dock redan tidigare
pågått några år på Ore- och de riksbe-
kanta Orsa-skogarna.

Tillsammans med en annan yngling
från samma by som jag, som var ett år
äldre än jag, högg jag timmer åt en Ore-
bonde ett stycke upp efter Tenn ingeån,

ett mil norr om Tenninge gård och mas-
ugn. Platsen benämndes ” Skräppbo’ och
var belägen ett stycke nedom den så kal-
lade Stordammen i Tenningeån. Stor-
dammen var byggd för timmerflottning-
ens skull. Dessutom blev där en slags be-
byggelse, en så kallad skogsstation med
bostad för skogvaktare, proviantmagasin,
koja och färdstallar m.m.

Då dammluckorna i Stordammen
slogs igen vid vårlossningen dä mde man
över ett område på flera kilometers längd
upp efter ådraget, de så kallade Ten-
ningsängarna, som egentligen var en stor

myrslåtteräng. Då var vanligen detta om-
råde belagt med timmer som blivit fram-
kört under vintern och som skulle flottas
fram till sina respektive bestämmelseor-
ter, Korsnäs, Hofors och Skutskär.

Det timmer, som avverkades och fram-
kördes av det körlag jag tillhörde, lastades
av på en damm längre ned efter ån, som
benämndes Gökdammen.

Vid Skräppbo, dä r vi hade vå rt vinter-
kvarter, var det redan tidigare på hösten
iordningstä llt med både kojor och stallar,
så det var att endast ta bostäderna i be-
sittning vid vår ankomst dit, några dagar
efter tjugundedag jul.

Det var tre stycken kojor eller så kalla-
de baracker rymmande 25 ä 30 man var-
dera samt stallar för 25 ä 30 hästar.

Arbetsstyrkan vid Skräppbo den vin-
tern utgjordes av 8o- å 90 man samt in-
emot ett trettiotal hästar.

Manskapet utgjordes av en ganska bro-
kig samling från vida håll. Dä ribland må
nämnas att det förutom dalkarlar fanns
både hälsingar och vä rmlä nningar, ja till
och med ett par mä n från andra sidan
kölen. Bland dalfolk var det omkring ett
dussin socknar som var representerade.

Betalningen för huggningen beräkna-
des till 2 öre per aln upphugget och bar-
kat timmer. Och som skogen mestadels
var oerhört grov och hårdarbetad gick
huggningslönen upp till endast 1:25 till
2 kronor per man och dag. För dem som
hade större delen av sitt proviantbehov
hemifrån gick det väl att leva och få nå-
gon smula i behåll av förtjänsten, men för
dem som var långväga ifrå n och hä nvi-
sade att proviantera på kredit hos bolaget
blev förtjänsten givetvis ringa eller ingen.
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Den ökning som blev resulterade sålun-
da uti ett öres ökning per stock.

Det belopp av 60 kronor som jag lyck-
ades få för mitt arbete denna vinter, och
som jag oavkortat medförde hem vid slut-
räkningen, kom dock väl till pass för alle-
handa utgifter frampå våren, såsom skat-
ter, utsäde m.m.

Under mina sista skolå r ankom till
grannbyn Kärvsåsen från byn Silverberg
en flicka för att gå vall med kreaturen åt
ett vallkullelag i byn.

Hon fick redan från första året efter
sin konfirmation börja på att pröva livets
hårda allvar.

Under de tider på året då det icke var
vallgång, det vill säga, på senhösten och
vintern samt en del av våren innan vall-
gången för året började, skulle vallkul-
lan turvis ambulera mellan de gå rdar åt
vilka hon skulle gå vall på sommaren, så
många dagar i taget som respektive går-
dar ägde kreatur, för att vara behjälplig
med de arbeten som förekommo under
olika årstider.

Det var merendels vanligt att man i
gårdarna beredde sig på att utnyttja vall-
kullans arbetskraft till det yttersta ge-
nom att utföra de drygaste arbetena då
vallkullan ankom till gården.

Så var till exempel med gödselsprid-
ningen på våren, som vid den tiden all-
tid skulle utföras för hand. Potatisupp-
tagning, tröskning och linberedning på
hösten, klädtvätt och bakning höst och
vår, varvid i det sistnämnda fallet dags-
verket i regel började kl. 5 eller allra se-
nast kl. 6 på morgonen och fortgick så
gott som utan avbrott till kl. 10 å 11 på
kvällen.

Arbete på milan. Boda socken.
Foto Anders Wiborg.

Och för övrigt hade även körarna så då-
ligt betalt att deras förtjänst icke heller
tålde någon ökning på huggarpriset.

Som ovan nämnts så var huggarpri-
set beräknat till 2 öre per aln. En 21 fots
stock räknades som 10 alnar, en 23 fots
till 11 alnar, en 25 fots till 12 alnar, en 27
fots till 13 alnar o.s.v. Efter alnberäkning-
en blev betalningen sålunda 20, resp. 22,
24, 26 öre per stock. Den udda foten som
benämndes ”stötfot” fick man ingen hug-
garlön för.

Då huggarna en gång frampå vintern
begärde ökning pa huggarpriset medgavs
efter må nga om och men att man skul-
le få beräkna huggarpriset efter 1 öre per
fot, sålunda ett öre även för stötfoten.
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Ingels Erik Andersson kör timmer. Boda socken. Foto Jonas Andersson.

Undantag fanns dä r man unnade vall-
kullan ett någorlunda drägligt arbete,
men detta hörde så gott som till undan-
tagen.

Efter att under två på varandra följan-
de å r gått vall på samma plats kom hon
till Osmundsberg där hon blev anför-
trodd ett större vallkullelag med högre
lön, och gick vall där i sju år.

Hon ägde inga rikedomar, ty hon kom
från ett fattigt hem, men dä remot ägde
hon något som icke kan skattas i gods
och guld nämligen en sjä lens renhet och
hjärtats godhet, inom vars ram alla andra
goda egenskaper äro tillfinnandes.

På grund härav blev hon i hög grad
omtyckt och eftersökt som vallkulla och
åtnjöt den högsta lön som någon vall-
kulla inom orten erhöll, nämligen 60

kronor för år jämte ett eller två par skor,
”sockuir (ull till strumpor) samt väv till
en eller två omgångar linneunderkläder,
ävensom fri kost och husrum.

Årslönen för vallkullor höll sig annars
mellan 30 och 50 kronor, beroende på
vallkullans kompetens och det kreaturs-
antal hon tilltrodde sig att omhänderhava
och sköta under sommarens lopp.

Flickan hette Kropp Anna Olsdotter,
och hon var tre år äldre än jag, sålunda
född år 1865.

Av ortens ynglingar blev hon i hög
grad uppmärksammad och åtråvärd, och
även jag fann att just denna Hicka skul-
le kunna bli en utmärkt hustru och hus-
mor. Men då jag var 15 år var hon 18 år
och stod då i blomman av all sin fägring
och hade svärmar av beundrare omkring
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förtroligt nä rmande än vad som enbart
den offentliga dansen kunde erbjuda, och
blygt frågade om jag kunde få göra henne
sällskap till den gård där hon för tillfäl-
let vistades, blev jag icke avvisad. Sålunda
utvecklade sig det sällskapliga närmandet
allt mer och mer, och jag syntes vara väl-
kommen var gång jag kom.

Näst det sista året hon gick vall förlo-
vade vi oss. Icke genom någon offentlig
högtidlighet, utan endast på så sätt att vi
på tu man hand, efter hennes hemkomst
från fäbodarna, lovade varandra kärlek
och trohet för hela livet.

När jag sedan året därpå, vid fyllda 21

år och efter första årets värnpliktstjänst-
göring på Romehed, efter hemkomsten
fick gå till fäbodarna för att hälsa på min
älskade och trolovade som gick vallkul-
la, för att där i sällskap med henne och

sig. Då jag var 15 å 16 å r ägde jag intet
som helst hopp om att kunna vinna hen-
nes ynnest, lade mig icke heller vinning
därom eller tänkte just inte vidare på sa-
ken då. Men då jag blev 17-18 år var hon
20-21, och hennes fägring blev allt mer
och mer tilldragande.

Till alla sina övriga förtjänster må näm-
nas att hon alltid var en av de mest efter-
sökta och förnämligaste vid bröllop och
andra danstillställningar samt vid alla
övriga ungdomsnöjestillställningar och
behövde därför aldrig bli kvarsittande då
de andra flickorna bjödos upp till dans.
Ehuru hon aldrig avvisade någon då hon
bjöds upp till dans lade jag dock märke
till att hon ofta liksom lämnade mig fö-
reträde och gärna dansade med mig. Då
jag en gå ng, liksom uppmuntrad härav
sökte genom samsprå k inleda ett mera

Hemkomst till timmerkojan. Boda socken. Foto Jonas Andersson.



i naturens vida famn få tillbringa mid-
sommarhelgen, är ett av de oförgätligas-
te minnen i hela mitt liv. Mikaelidagen
därpå gifte vi oss.

Bröllopshögtidligheterna blev dock
icke av det storslagna gammaldags sät-
tet. Mina föräldrar som voro högreligiösa
gillade icke dylikt, varför bröllopet blev
av det mera enkla slaget med en mid-
dagsmåltid för en del av våra närmaste
släktingar och vänner, samt dans på lo-
gen och en enklare kvällsmåltid längre
fram på natten.

Förtjänstmöjligheterna voro vid denna
tid ytterst små, man kan utan överdrift
säga, skamlöst små, urusla med ett ord.

Man fick nästan ständigt leva i en
plågsam ångest, hur man skulle kunna
draga sig fram med sin familj utan att
komma i verklig nöd. Tanken på att få
gå ifrån gård och grund hängde som ett
damoklessvärd över huvudet och en gna-
gande ångcstkä nsla ville ofta bemäktiga
sig sinnet. En skuld på några hundra kro-
nor hade varit nog anledning att försät-
tas i konkurs, så som det i verkligheten
skedde för många.

Dagsförtjänsten vid timmerkörning
höll sig omkring 2:50 — 2:75 för häst och
karl, och 1:25-1:50 för huggare. I allra
bästa fall kunde dagsförtjänsten för de
duktigaste huggare gå upp till 2 kro-
nor per dag, detta dock endast i undan-
tagsfall. Hade man inte proviant med
sig hemifrån för både hästar och folk så
kom man i skuld, så som det stundom
hände långväga körare och huggare som
icke medförde mat och foder.

Jag blev till sist så utledsen på denna
sakernas ordning och att arbetet skulle

så till den grad underskattas, att jag bör-
jade starkt tänka på, om jag skulle sälja
hemmanet och söka mig andra utkomst-
möjligheter.

Men som min hustru trivdes med ar-
betet och hemmet, och var gladlynt och
nöjd som vanligt, nändes jag icke oroa el-
ler belasta henne med mina ekonomiska
bekymmer. För övrigt lade hon sig aldrig
i dylika saker utan litade helt och fullt
på mig.

I likhet med många vilka funnit ut-
komstmöjligheterna odrägliga, var jag
en tid starkt betänkt på att emigrera till
Amerika dit mina bägge farföräldrar, till-
sammans med tre farbröder och en faster
tidigare emigrerat och funnit utkomst-
möjligheterna ojämförligt drägligare.

Min hustru var dock icke så synnerli-
gen hågad härför och erhöll därvid med-
håll av mina föräldrar, som tyckte, att all-
tid blir det väl någon råd, nu såväl som
förr.

För att i viss mån belysa förhållandena
ifråga om arbetsförtjänster, vilka meto-
der man använde vid bortsättande av ar-
betena, under vilka svårartade förhållan-
den skogsarbetena till en början utfördes,
ävensom till sist vad skogsbolagen kunde
betala för arbetet i de fall de blev nödsa-
kade därtill, må följande händelsetrogna
skildring anföras:

Det var en vinter på 1890-talet. Vi
hade gjort upp kontrakt med ett av de
större skogsbolagen för ett 30-tal hästar
om utdrivning av ett visst timmerparti
på den riksbekanta Orsa-skogen, nä r-
mare lokaliserat vid Bäverån, ett av Ore-
älens många tillflöden.

I dagarna näst före tjugundedag jul
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I timmerkojan. Änderåsskogen. Boda sorken. Foto Petters Anders Olsson.

anträddes resan dit upp till de till synes
ändlösa skogarna, där grovskogen ännu
stod liksom på vakt utefter de stora vin-
terstråken.

Till följd av vägens beskaffenhet, vil-
ken ömsom ledde uppför branta berg och
ömsom över stora myrar, samt de ytterst
tunga proviantlassen och tunga redskap
samt tungfört väglag, tog resan tre da-
gar i anspråk. Vägen, dit vi skulle, ledde
bland annat över den nära tre mil långa
myren med namnet Koppången, dä r ett
nästan ständigt yrväder var rådande.

Till kvällen på resans andra dag an-
kommo vi till skogsstationen Griffelnäs,
belägen vid Griffelåns utlopp i Ore-
älven. Det var kallt. Hemskt kallt. Då jag
frågade skogvaktaren på stället, hur kallt
det var, svarade han, att han icke visste
hur många minusgrader det var under de
40 som hans kvicksilvertermometer visa-

de på. Stallrum fanns ej att få vid statio-
nen för mer än 4-5 hästar, varför en del
lokalkä nda uppsökte de få skogskojor
som funnos inom räckhåll och inkvarte-
rade sig där så gott sig göra lät.

Snart voro dock alla tillgängliga skogs-
kojor och stallar tagna i anspråk, varför
vi övriga nödgades ställa vå ra hästar vid
hölasset under bar himmel ute i den
gnisterkalla vinternatten, där stickan lik-
som sprattlade av kölden och kylskotten
smällde i träd och knutar liksom böss-
skott.

Som hästarna voro ganska svettiga vid
vå r ankomst till skogsstationen undrade
jag storligen på huruvida de verkligen
under dylika förhållanden skulle kunna
överleva den långa vinternatten.

Förutom två goda hästtäcken, vilka
min omtänksamma hustru varit förut-

seende nog art iordningställa till vintern.40



därmed. På detra sätt tillfredsställde hon
sakta och utan glupskhet sin törst. Jag
stack handen under täckena på henne för
att känna om hon var varm. Pälsen och
täckena hade tydligen gjort åsyftad ver-
kan. Svetten hade nu nästan torkat och
hon kändes helt skönt varm, och Brunta
syntes med gillande ögonkast och klipp-
ning med öronen ge sin belåtenhet till-
känna då jag tilltalade henne.

Tidigt på morgonen, så snart den gry-
ende dagen det tillät, fortsatte vi resan
fram till bestämmelseorten.

Under tiden som drivningen pågick
bodde vi i skogskojor eller baracker som
de även benämndes, vilka voro hoptimra-
de av grova obilade torrfurustockar, utan

trägolv, och i de flesta fall avsedda för
20-25 och UPP till 3° man i varje. Invän-
digt var barackerna försedda med britsar
eller så kallade lavar efter bägge långväg-
garna, avsedda till såväl ligg- som sittplat-
ser samt matbord. Var och en hade sin
givna, omkring 6 dm. breda plats och det
hörde till ordningen att icke i onödan in-
kräkta på sidokamratens plats.

I kojans mitt var timrad en så kal-
lad eldpall, en rektangelformad lår av
granslanor, i storlek cirka 1,6 x0,6 m i
fyrkant samt omkring 0,6 m hög, fylld
med jord och sten, varå en eld av grova
torrfurukluvor ständigt underhölls, samt

ovanför densamma ett. tämligen stort hål
i taket avsett för rökutgång.

Det hände ibland under de första nät-
terna, innan kojan blev fullt uppvärmd,
att om man var oförsiktig nog och tog av
sig mössan under natten, så kunde håret
fastna vid istapparna på väggen.

I fråga om vattenhä mtningen gällde

hade jag en så kallad storpäls med, avsedd
för eget behov under resan, ävensom kan-
hända välbehövlig som täcke i skogsko-
jan under de första nätterna. T illika med
hästtäckena lade jag nu även storpälsen
på mitt hästkreatur, ett nordsvenskt sto,
ett tåligt, troget och förståndigt djur av
den allra gedignaste beskaffenhet. Då jag
ställt henne vid hölasset räckte pälsskör-
tena nästan ned i snön på bägge sidor om
henne. Sedan lade jag pälsens bägge ulli-
ga ärmar fram omkring hennes bröst och
knytte dem samman med ett snöre. Hon
var törstig samt gnattrade och tiggde vat-
ten av mig, men av omtanke för hennes
liv och hälsa vågade jag under dessa för-
hållanden icke giva henne mer än cirka 3
eller 4 liter som stod inne i skogvaktar-
bostaden och var till en viss del kylslaget.
Hade hon nu, svettig som hon var, ohej-
dat fått släcka sin törst med 20 eller 24
liter iskallt vatten, så hade detta givetvis
varit hennes absoluta och säkra död.

Inne i den bostad som fanns vid sta-
tionen blev det så fullt med folk att all
tanke på att få lägga sig och vila någon
stund under natten blev totalt om intet.
En brasa måste ständigt underhållas hela
natten. Tätt och ofta var någon av kör-
karlarna ut för att se om sitt hästkreatur.
Dörren gnisslade därvid på sina gång-
hakar så att det ylade och stortjöt, samt
ekade hemskt långt bort i skogen. Då jag
en gång bland andra fram på eftermid-
natten var ut för att se om Brunta, stod
hon och karvade av hölasset och tycktes
ej ha tagit någon skada av kylan. Då hon
på kvällen icke fick släcka sitt törstbehov
med vatten, tog hon gång efter annan en
mun snö till ' maten’’ och syntes nöja sig
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I
%det att varje kojinnevånare, så ledes även

körarna, skulle bidraga med vattenhämt-
ningen. Tyvärr förekom det stundom en
del ansvarslösa individer vilka sökte un-
dandraga sig denna skyldighet. Då det
förmärktes att så var fallet, och särskilt
om det var långt till vattenhämtnings-
stället, kanhända stundom motlut, bru-
kade man anordna en så kallad vatten-
klocka, vilken visade sig ha en så gott
som ofelbar verkan.

Vattenklockan - vilken i all sin enkel-
het visade sig ganska effektiv — utgjordes
av en släthyvlad brädlapp varå skrevs alla
kojinnevånarnas namn, ett namn å varje
rad. Vid varje namn borrades ett hål. I ett
av hålen placerades en plugg. Den person
vid vars namn pluggen var placerad för
var gång var i tur att hä mta vatten, varpå
man var mån om att överflytta pluggen
på nästa namn. Det var nästan en lust att
se med vilken iver var och en sökte att
fullgöra sin vattenhämningsplikt för att
få nöjet att överflytta pluggen på nästa
namn. Det hände sällan att vattenämba-
ren vid ändan av eldpallen stodo tomma
sedan vattenklocka anordnats. Icke heller
förekom det att någon ondgjorde sig på
den som snickrat till vattenklockan eller
att clen missbrukades genom att pluggen
överflyttades förr ä n var och en fullgjort
sin skyldighet.

Det tog flera dagar i anspråk att iord-
ningställa allt för drivningen. Häststal-
larna som var nybyggda men av enk-
laste slag skulle förses med spiltbalkar
och krubbor. Kojved skulle framköras.
Körskiftena bleckas isär och lottas mel-
lan körlagen. Basvägen plogas och del-
vis skottas upp, dä r snön låg för djup

för att kunna komma till botten med
snöplogen. Ledare läggas efter en del av
basvägen, där sådant var behövligt, samt
byggas broar över bäckar och sankmar-
ker, där sådant ansågs vara nödvändigt.
Avlastningsplatser skulle iordningstä llas
nere vid ån där timret skulle lastas av.

Allt detta som rättvisligen skulle åle-
gat bolaget, blev lagt på kontraktstagarna
utan någon särskild ersättning därför.

Under tiden hunno huggarna få en del
timmer färdighugget så att körarna inte
behövde ligga i händerna på dem, vilket
kan ha sina risker och besvärligheter.

Vintern blev ytterst snörik och vägla-
get dåligt. Moddet i basvägen gick näs-
tan ständigt upp i kälkbanken, och då
körpriset var i det knappaste laget tillta-
get, nämligen såpass nära existensgrän-
sen som man kunde komma, blev för-
tjänsten i högsta grad otillfredsställande.
För häst och karl gick förtjänsten, bort-
sett frå n alla resdagar m.m. till 4 ä högst
5 kronor per dag och för huggarna till
2:50-3 kronor pr dag.

Emellertid tog denna drivning - som
väl var - slut ganska tidigt på vintern.
Det sades att det slagit fel betydligt på
uppskattningen av skogen och att skogs-
tillgången skulle i verkligheten varit
mindre än som beräknat var. Fast jag,
och flera med mig, trodde att det berod-
de på helt andra orsaker.

Det mest troliga är att bolaget var rädd
för att icke kunna få skogen utdriven på
dessa oerhört snörika och ogästvänliga
trakter och därför ville locka dit så myck-
et folk och hästar som möjligt, med upp-
gift om ett vida större trädantal än det
verkliga och sålunda förespegla möjlighe-
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Dammen vid Oreho. Orsa finnmark. Foto A. Lund 1917.

Ore-älvens många biflöden, för att ” re-
kognosera terrängenJag var dock redan
på förhand fast besluten att icke vidare
åtaga mig något dåligt kontrakt, utan att
i motsatt fall fara bern.

Kommen dit upp berättade dä rvaran-
de skogvaktare följande: Under hösten
föregående år hade tvenne Mora-karlar
kontrakterat med bolaget om utdrivning
av ett större skogskomplex, visst ett helt

block ” som vissa avdelningar av Orsa
hesparingsskog benämndes.

Dessa bägge tämligen våghalsiga kon-
traktstagare ditförskaffade sedan en hel
massa skogsvana värmlänningar för driv-
ningens utförande. När värmlänningar-
na arbetat några dagar och förvissat sig
om att man knappast kunde föda hästar
och folk på det pris som kontraktet före-

terna av en vida större förtjänst än som i
verkligheten blev fallet. Sedan skogen var
utdriven och förtjänsten knappt mer än
hälften av vad som beräknats, sökte bo-
laget skydda sig bakom ursäkten att det
slog fel på uppskattningen,

Många, såväl huggare som körare voro
dock glada att få sluta. Ty, sade de, det
ä r alldeles för mycket snö att hugga och
köra timmer nu.

Jag, och några andra med mig, var
dock inte så benägna att sluta. Detta
mera tanke på det högst otillfredsstäl-
lande förtjänstresultatet. Som jag hörde,

att det fanns körning en och en halv mil
längre norrut, samt att god förtjänst er-
bjöds där, spände jag skidorna på och be-
gav mig ditupp till Gräsholmsdammen
vid Skogssjöån, även denna en biflod till
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skrev, än mindre få någon förtjänst i be-
håll, och som ingen förhöjning ställdes i
utsikt, slutade de helt resolut och packa-
de sig därifrån, lämnande de bägge kon-
traktstagarna i sticket.

Denna sakernas oförmodade vänd-
ning blev för Mora-karlarna en stor be-
svikelse, enär de byggt sig stora planer
och förhoppningar på denna stora driv-
ning. Det var nämligen beräknat att den
ena av dem skulle tjänstgöra som ett slags
förman under drivningens gång och där-
för betinga sig en viss procent, så kallade
förmanspengar, av varje körare, vilket så
gott som helt godtyckligt brukade avdra-
gas vid utlämnande av respektive köra-
res förtjänst. Den andre kontraktstaga-
ren skulle stå för provianthållet till driv-
ningsmanskap och hästar, såväl å egna
drivningar som även till folk och hästar
vid angränsande stora drivningar med
stationsort vid skogsstationen Svartnäs
vid Skogssjöåns utlopp i Ore-älven.

Sedan Mora-karlarna lämnats i stick-
et av värmlänningarna stod det öppet
för vem som helst som var hågad att an-
taga ett eller annat mindre kontrakt av
det ursprungligen stora kontraktet, där-
vid det gick tämligen lätt att tillförsäkra
sig ett mångdubbelt högre pris än det ur-
sprungliga.

Det sades nämligen att det var sista året
som bolaget disponerade avverkningsrät-
ten på skogskomplexct ifråga. Hur här-
med i verkligheten förhöll sig kunde jag
icke med visshet utröna, men det syntes
ingalunda otroligt, med hänsyn till den
ovanliga medgörlighet bolaget nu lade i
dagen vid uppgörande av körpriset.

Vid min ankomst dit återstod åtta kör-

skiften, vilka skogvaktaren syntes mycket
mån om att få bortsatta, därvid givetvis
framhållande de stora förtjänstmöjlighe-
ter som erbjödos.

Jag å min sida framhöll med bestämd-
het, att jag endast reflekterade, om jag
ansåg, att förtjänsten kunde bli ”skap-
lig” , enär jag redan tidigare fått nog av
dåliga förtjänster. Dessutom uraktlät jag
icke att påvisa de stora snöhinder som
förelågo, samt att det under sådana för-
hållanden icke fanns så värst många som
reflekterade på att kontraktera om skogs-
drivning häruppe nu, samt att bolaget
sannolikt handlade klokt om de nu an-
tog mitt erbjudande.

Vid sådant förhållande ökade skogvak-
taren på en bokstav på prislistan, från E
till F, vilket betydde mellan 5 och 10 öre
per framkörd stock i förhöjning. Då jag
ändå stod tveksam och skruvade, liksom
om jag var färdig att gå därifrå n, föreslog
skogvaktaren, att vi skulle uppsöka tim-
mertummaren, vilken tjänstgjorde lik-
som en slags underinspektör och kassör
hos bolaget, för att höra om han, bolags-
ledningen oåtspord, vågade gå med på
någon ytterligare förhöjning.

Jag insåg nu, att jag hade liksom trumf
på hand och gjorde mig ingen särskild
brådska med uppgörelsen, ehuru jag
inom mig själv var besluten på att antaga
det redan erbjudna även om ingen vida-
re förhöjning medgavs, enär jag till fullo
insåg, att jag här skulle kunna skapa mig
en dagsförtjänst, mångdubbelt högre än
där jag förut arbetat.

Vi träffade timmertummaren ute på
Gräsholmsdammen där han, tillika med
på många andra avlastningsplatser efter
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på varje häst, lagom nog att köra ut till
påsk, om allt vill gå efter beräkning. Till
i morgon kväll ä r jag med mina kamrater
här och börjar drivningen omedelbart.”

” Ja, och då kan vi ju skriva under kon-
traktet nä r ni kommer” , tilläde timmer-
tummaren och räckte mig sin handfasta
näve liksom en bekräftelse på vår upp-
görelse.

Då jag återkom ned till Bäverån blev
mina kamrater högeligen glada och be-
låtna med ackordsuppgörclsen.

” Hur i all världen kunde du komma
till denna förmånliga ackordsuppgörel-
se” , frågade de. ”Jo-då, det var en tämli-
gen lätt sak ” , svarade jag, ty jag tror näs-
tan att bolaget i detta fall var i lika stort
behov av oss som vi av dem.”

Vid vår ankomst till Svartnäs proviant-
ställe provianterade vi efter en uppgjord
beräkning med att det skulle räcka för
den tid vi antaga vi skulle komma att vis-
tas däruppe, enär vi befarade en avsevä rd
prisförhöjning på all slags proviant fram-
på vårvintern, kanhända till och med to-
tal proviantbrist, och vilken åtgärd seder-
mera visade sig vara klok.

Vi hade nu beslutat att spänna vå ra
krafter till det yttersta, dels lör att söka
bättra på den förut rätt skrala vinterför-
tjä nsten och dels för att hinna fullgöra
det åtagna kontraktet, varför vi skaffat
oss tre bastanta huggare för varje häst,
summa 30 man och sex hästar.

Skiftena stötte med sina bakändar
mot berget Pilkalampinoppi vilket är
ett finskt namn och betyder på svens-
ka Blecktjärnsknoppen. Den nä rbeläg-
na sjön heter Pilkalampi och betyder på
svenska Blecktjärnen.

Ore-älven och dess många tillflöden, ar-
betade med timmertumning efter en hel
massa timmerkörare från tidiga morgon
till kvällen utan att unna sig någon mid-
dagsrast. Men det sades, att han
en lapp” då han kom in på kvällen.

Några vidlyftiga presentationer behöv-
des icke här uppe bland detta ” vilda-väs-
tern-liv”. Vi var snart på det klara med
återupplivandet av bekantskapen och vad
saken gällde. Han hade nämligen tum-
mat timret åt oss vid Bäverån, dä r jag
tidigare arbetat, och dessutom var han
underofficer vid Kungl. Dalregementet,
varvid vi råkats under min vä rnplikts-
tjänstgöring på Romehed.

Något högre körpris än efter prisnotan
F kunde han dock icke lova. Men då han
märkte att jag tvekade och började skru-
va liksom om jag var beredd att gå däri-
från, så sade han: ” Jag har inte befogen-
het att bortkontraktera efter högre pris
än efter prisnotan F, men för att på sätt
och vis kringgå detta, och för att kom-
ma till uppgörelse, så skall du få ännu
en förhöjning av 5 öre per varje framkörd
stock.”

Det var just precis dit jag ville kom-
ma, ty nu var jag i verkligheten så nära
prisnotan G som möjligt. Längre än så
kunde jag inte komma. Och skall jag nu
säga som sanningen var, så hade jag inga
som helst samvetskval över att söka pressa
bolaget till högsta möjliga betalning, just
med hänsyn till den behandling som ti-
digare kommit mig till del frå n bolagets
sida.

>5 Oat som

”Ja, då få r saken anses vara avgjord” ,
sade jag. Jag tar sex skiften, ty vi är sex
hästar och 30 man. Det blir ett körskifte
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Basvägen blev sålunda helt kort, en-
dast 2 å ZV2 km till bakändan, enär skif-
tena stötte med sina framändar mot
Gräsholmsdammen där timret skulle las-
tas av.

Vi körde i medeltal ned 60— 70 stockar
per dag, och som körförtjänsten gick till
65-70 öre för stock, gick dagsförtjänstcn
mellan 45 till 50 kronor per häst och dag.
Av denna förtjänst skulle nu tre hugga-
re och en lastkarl ha tillsammans 20 till
25 kronor. Återstod sålunda omkring 25
kronor för körare och häst, vilket ansågs
som en fenomenalt hög arbetsförtjänst på
den tiden. En förtjänst som ingen hört
talas om tidigare.

När vi kört några dagar och det bör-
jade arta sig som bäst började det snöa.
Snövädret fortsatte så gott som oavbrutet
i två dygn och med en så fruktansvä rd in-
tensitet, att vi aldrig tidigare skådat dess
make, varför all huggning och körning
måste tills vidare upphöra.

Kojan där vi bodde — en tämligen bra
koja — nybyggd för ändamålet, samt häst-
stallet, snöade fullkomligt ner. Endast ett
svart hål dä r rökskruven gick upp genom
snömassorna tydde på förekomsten av en
koja någonstans därinundcr. Snöflingor
liknande små killingskinn singlade och
dalade ständigt i luften och ökade det re-
dan förut mer än tillräckligt djupa snö-
täcket.

När det fruktansvärda snövädret äntli-
gen en gång slutade hade snön ökat med
inemot en halv meter. När vi lyckats
skotta upp några rännor ned till koj- och
stallsdörrarna såg det ut som om man
skulle ned till några mystiska källarhålor.
Vi fruktade storligen att takåsarna skulle

Orsa finnmark med Pilkalampi och
Pilkalampinoppi.

brista under de kolossala snömassorna.
Nu syntes allt hopp vara ute. Det såg

till och med omöjligt ut att kunna kom-
ma därifrån, och för övrigt voro vi ju
bundna av kontraktet, vilket vi gärna
ville fullgöra. Men för ögonblicket såg
det verkligen tröstlöst ut.

Jag spände skidorna på och ” klafsade”

iväg ned till dammkojan, där jag visste
att timmertummaren för tillfället vista-
des för att höra hans uppfattning angå-
ende det oförmodade läget.

Jag nämner att jag spände skidorna på.
Men att åka var hopplöst. Jag fick pulsa
med skidorna på hela sträckan ned till
dammkojan, vilket var väl en kilometer
från vå r koja.
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Timmertummaren träffades hemma.
Bokstavligen insnöad.

Han satt och tog en överblick i den di-
gra tumboken, vilken representerade mil-
jonvärden.

Vi utbytte hälsningar.
” Ja, nu är det väl kul med timmerkör-

ningen inspektorn” , började jag inled-
ningsvis, liksom mera för att säga nå-
gonting och på samma gång inleda sam-
talet och känna mig för. "Det lär väl inte
bli någon annan råd än att sluta nu och
försöka ta sig därifrån. Eller vad tycker
inspektorn ? ”

Han satt tyst en stund utan att svara.
Det syntes tydligt att han begrundade
saken och tog den på allvar. För övrigt
hade han andra bekymmer att brottas
med också. Det är inte roligt att tumma
timmervältor som ligga under nära en
halv meters tjockt snötäcke.

Efter en stund yttrade han:
”Ja, det förstår du väl att bolaget inte

gä rna ser att ni slutar. Men jag skall söka
utverka att ni få r någon förhöjning på
körpriset. Ty jag förmodar att detta blir
nödvändigt även på andra platser, där bo-
laget har sina drivningar.”

” Men det ä r ju naturförhinder” , in-
vände jag.

” Det står ingenting om naturförhin-
der i kontraktet. Har du inte läst det? ”

yttrade timmertummaren med en iro-
nisk blick.

” Inte har jag läst något annat ä n om
körpriset inte” , svarade jag, liksom mera
pä skämt.

” Har du mycket timmer hugget som
ligger under snön ? ” frågade timmertum-
maren.

” Jag har endast 15 eller 16 stockar un-
t ^

Kafferast pä Orsa finnmark.



der, ty vi ligger efter våra huggare ideli-
gen” , svarade jag.

” Då kan du skatta dig lycklig ändå.
Fernström har omkring 300 timmer som
ligger under den nyfallna snön, så han
var gråtfärdig då han för en stund sedan
var här” , meddelade nu timmertumma-
ren.

tjänade även huggare 5-6 kronor per dag,
vilket aldrig hänt dem tidigare.

Efteråt hörde vi att en del körlag längre
ned efter älven slutat med drivningen på
grund av snöhinder.

Nästa dag eker mitt besök hos tim-
för med attmertummaren togo vi oss

söka reda på våra kälkdoningar samt
våra lastplatser i skogen. Men allting var
nedsnöat. Av släpdrögar, lastplatser, spa-
kar och lunnor, timmer eller timmertop-
par syntes ej ett spår. Och att söka kom-
ma till botten med snöplogen i basvägen
syntes hart när omöjligt.

Äntligen kommen till min lastplats
stannade jag för att beskåda eländet. Jag
hä ngde tömmarna i selkroken och sök-
te mig i sällskap med lastkarlen fram
ett stycke in i skogen, där jag visste att
några få stockar skulle finnas kvar sedan
före snövädret. Med hjälp av lastkarlen
arbetade vi fram några stockar ur snön.
Så viftade jag med yxskaftet åt Brunta,
så som jag ofta brukade göra åt henne i
skogen, och ropade att hon skulle kom-
ma. Jag trodde nu själv inte mycket på
att hon skulle komma efter mig i spåret
och dit till mig som det nu såg ut. Men
tänk - det trogna djuret, vars förstånd
och tillgivenhet må ngen gå ng översteg
mina begrepp, kom verkligen klivande
i den djupa snön i spåret efter mig. Jag
klappade henne och yttrade några er-
kännsamma ord till henne, samt gav hen-
ne en bit socker, som jag ofta brukade ha
i beredskap för hennes del i rockfickan,
vilket hon alltid uppskattade, varpå jag
spände ifrån släpdrögen och vände den-
na särskilt för hand, då Brunta på så sätt
endast fick skaklarna efter sig att vända,

Fernström var nämligen en av de bäg-
ge tidigare omnämnda Mora-karlarna
som kontrakterat om det ursprungliga
stora kontraktet.

Efter en stunds tämligen resultatlöst
samspråk, men efter sedan jag fått det
intrycket att det kanhända ändå var bäst
att vi stannade och sökte göra vad vi kun-
de med fullgörandet av det åtagna kon-
traktet, återvä nde jag till mina kamrater
i den fullständigt nedsnöade kojan, och
vilka nu, efter att så gott som bokstav-
ligen gått under jorden” eller åtminsto-
ne ” under snön” ömsom lagade kolbulle,
ömsom spelade knack och ömsom fiol el-
ler dragspel, ty det fanns bägge delarna
hos oss.

Ingen klagade dock, fast det såg hopp-
löst ut, och resultatet over mitt besök hos
timmertummaren syntes ej bereda dem
någon besvikelse. Ty i själva verket fun-
derade nog var och en på att försöka ännu
något tag under förhoppning om att vå-
ren ändå till sist skulle göra sitt för att
minska snömassorna.

Och jag måste i sanningens och rätt-
visans intresse säga, att ett segare och ar-
betsvilligare lag än dessa 30 utvalda män,
körare, huggare och lastkarlar, torde man
sannerligen få leta efter. Snuva och andra
simpla åkommor voro för dessa stålhär-
dade män okända begrepp. Men så för-
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för sluttumning. Och som proviantför-
rådet för både hästar och folk började
krympa samman i betänklig grad, och
som vägen ditupp nu var oframkomlig
för proviantlass, så återstod för oss intet
annat ä n att försöka komma dä rifrå n. Se-
dan vi fått timmervältorna intummade
packade vi våra saker och samma dags ef-
termiddag foro vi ned till skogsstationen
Bävernäs, där vi erhöllo nattkvarter.

Timmertummaren vistades då tillfäl-
ligtvis vid Bävernäs skogsstation, varför
jag gick in till honom, dels för att bjuda
adjö, och dels för att höra om han var
stadd vid kassa så att vi kunde få litet
respengar.

Han hade redan i dagarna näst förut
fått pengar ditupp, ty folk började bli res-
färdiga därifrån varje dag och behövde
pengar, varför han svarade:

Jo, det kan du få. Hur mycket vill du
ha då? ”

” Ja, inte vet jag så noga, hur mycket
jag kan få inte.”

” Du kan få det du vill, inemot det ni
har gjort rätt för.”

Jasså, tänkte jag, låter det på det viset,
då få r jag lov att räkna över litet, varpå
jag gick ut till mina kamrater.

Vi gjorde nu ett summariskt överslag
på det vi ansågo oss ha förtjänat, ty vi viss-
te ju precis på siffran, hur många stockar
vi kört ut, ävensom på ett ungefä r vad
stocken gick till, varefter jag gick in.

Jag begä rde då en viss summa, dock så
att en del av förtjänsten skulle få innestå
till dess bolaget fått hem tumboken och
skrivit ut tumsedlarna.

Timmertummaren gjorde nu en kort-
fattad överblick i tumboken och fann att

vilket ä r dubbelt lättare för dragaren, då
snön ligger djup. Det såg nästan ut som
om Brunta begrep att detta underlättade
hennes arbete.

Den tavla, vinterbild som nu i mång-
hundratals motiv stod att fånga med
blotta ögat var av oförlikneligt slag, en-
dast man gittat lägga mä rke till och upp-
skatta det makalöst vackra natursceneri-
et.

För vår del betraktade vi det skedda
nästan som en naturkatastrof, vilket be-
redde oss hinder och besvär, samt mång-
dubbelt med arbete, varför vi icke till
fullo kunde uppskatta de perspektiv av
vinterbild som erbjödos. Inne i den djupa
skogen var det tomt, tyst och stilla. Det
hördes intet brakande ljud, nä r huggarna
åter började fä lla träden. Endast ett däm-
pat schasande ljucl förnamns, liksom då
man faller mindre buskar, men snömas-
sor vräkte ned och hotade att begrava
huggarna när träden fälldes.

Den nyfallna snön, vilken tillsammans
med den myckenhet snö som fanns förut,

stundom gick över hästryggen, var dock i
själva verket ganska lös och lättsmält och
som det nu började lida frampå eftervin-
tern även häruppe bland dessa i vårt tycke
gudsförgätna trakter - det var nämligen
någon vecka fore påsk-så att solen börja-
de göra sig gällande med dagsmeja, smäl-
te snön fortare ä n vi vågat hoppas. Sedan
vi nu ännu en gång kommit oss för med
vanlig full arbetstakt, återvände hoppet
om att kunna gå i land med full-göran-
det av det åtagna kontraktet.

Omkring en vecka efter påsk anmä l-
de vi våra skiften klara för avsyning och
timmervältorna nere på dammen fä rdiga
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I norra delen av Orsa socken utbreder sig stora myrmarker med Koppången som centrum.

allt stämde, varpå han mot kvitto läm-
nade mig den begärda summan.

” Och se här” , sade han, ” detta skall ni
få i drickspengar, mera någon ytterligare
förhöjning på det kontrakterade körpri-
set tror jag inte att ni kan få, men så har
ni ju tjänat ovanligt bra ändå. Eller hur,
vad tycker du? ”

Därvid överlämnade han åt mig 120

kronor, vilket fördelat på sex hästar blev
20 kronor per häst, men vilket jag delade
på hela vårt lag med 4 kronor per man.

Jag tackade vördsamt för den frikostigt
tilltagna dricksslanten, vilket var en er-
känsla lå ngt utöver vad jag någonsin tidi-
gare varit med om, varpå jag svarade:

” Ja, jag erkänner villigt, att denna för-
tjänst varit enastående god, långt utö-
ver vad jag någonsin tidigare varit van,
men så har vi väl utfört ett nästan över-

mänskligt arbete också. Eller vad tycker
inspektorn ? Och om jag delar upp denna
tämligen goda förtjänst med den urusla
vi hade på förvintern vid Bävernäs, så blir
dagspenningen sannerligen inte för hög.
Så jag får vä l räkna med att det ena får
hjälpa det andra.”

Timmertummaren uttryckte nu sin
stora belåtenhet med det av oss utförda
arbetet, men syntes inte fullt beredd att
skilja sig ifrån mig, och jag anade också
vad som låg honom närmast om hjärtat.

Men så började han:
” Men hör du, nu ska du åta dig att

driva ut de dä r bägge skiftena som vi har
kvar. Bolaget skulle gärna önska få ned
en miljon timmer till Skutskä r till våren.
Och nu ä r det endast två körskiften kvar
av det ursprungligen stora, som du vet.”

” Ja, svarade jag, vi ä r inte de som för-
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ten. Och skall jag nu säga som tulla san-
ningen är, så har jag nästan fått nog av
timmerkörning lör denna gång. Och så
måste vi söka att komma härifrån medan
tid är, vilket annars synes omöjligt.”

Timmertummaren som inte tycktes
insett detta förut, utan endast ivrade för
att få skiftena bortsatta, tycktes nu inse,
att det låg en del uti vad jag yttrat och
lät sig nu nöja därmed, varefter vi, sedan
vi utbytt ömsesidiga avskedshälsningar,
skildes åt.

Det stora torget vid Bävernäs skogssta-
tion företedde nu en annan anblick än
då vi sist voro där. Våren hade börjat sitt
verk även hä ruppe så att massor av under
vintern spillt hö, spannar och hästdynga
samt allt möjligt skräp kommit fram i da-
gen, vilket tydde på att trafiken varit oer-
hört livlig där under vintern.

Tidigt påföljande morgon var min
lasskarl ut, så som han ofta brukade göra,
ty han var morgonpigg av sig. Så kom
han in och väckte mig och yttrade.

Det ser ut som om det kommer att
frysa på stadigt på morgonen, så att om
vi gör oss i ordning kommer det kanske
att gå skapligt bra att ta oss ned till Grif-
felnäs.

Redan i femtiden voro vi resfärdiga
från Rävernäs, och det friskade i rätt sta-
digt så att det gick över förväntan bra på
den stelfrusna hästdyngan i den knippi-
ga, starkt trafikerade vägen ned till Grif-
felnäs.

Ditkomna skulle vi rasta för att få oss
frukost och fodra hästarna för att bereda
oss på nya strapatser, vilket vi voro fullt
beredda på. Vid Griffelnäs skogsstation
skildes de bägge stora vintervägarna åt.

akta varken arbete eller förtjänst. Men
som det nu ä r så ä r det omöjligt för oss,
ser inspektorn ” (Timmertummaren syn-
tes ingenting ha emot att jag tilltalade
honom med titeln inspektorn. Och jag å
min sida tyckte att det verkade just som
lite mer hyfsat och hövligt att tilltala ho-
nom med titeln inspektorn, än med det
i mitt tyckte mer simpla och krångliga
timmertummaren.)

Och så fortsatte jag:
” Vi ä r nu så gott som utan proviant åt

såväl hästar som folk. Och det vill inte
så litet till för sex hästar och 30 man. För
egen del har jag varit utan hö åt hästen
i två dagar och stillat mest med havre,
men även den ä r nu i det nä rmaste slut.
Och någon proviant mer är det ju otänk-
bart att få hit upp mer för denna gång.
Och så har vi ju packat och redan bör-
jat hemresan. Jag tä nker att denna hem-
resa, om den sedan skulle beskrivas och
sättas i tryck, skulle komma att låta som
en saga ur Tusen och en natt, tilläde jag
litet skämtsamt.”

Med ett leende på grund av min sista
skämtsamma replik genmälte timmer-
tummaren:

” Jag har ett par knippor hö i stallet
vid Gräsholmsdammen som var ämnat
åt min häst. Men om du tar de dä r bägge
skiftena, så skall du få dessa bägge knip-
porna till skänks.”

” Ja, jag få r tacka så mycket för det vän-
liga erbjudandet, och för övrigt för allt
gott bemötande, men se inspektorn för-
står att detta ingenting förslå r för sex häs-
tar och 30 man under den tid som skul-
le åtgå för att driva ned allt det timmer,
som finns på dessa bägge skogrika skif-
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Den ena, den västra, går över det för-
utnämnda stället Bössfallet och ned till
Orsa kyrkby. Den östra går över den
omkring 3 mil långa Koppångsmyren
och vidare över fäbodstället Ängen och
fram till Fredshammars, numera nedlag-
da järnbruk. Vi rådhågade skogvaktaren
på stället vad han ansåg kunde vara det
bästa.

" Den västra vägen, som varit mest tra-
fikerad under den gångna vintern, ä r nu-
mera så gott som ofarbar” , sade han.

” Den östra, över Koppången, är hög
så inte är där brist på före. Men om det
börjar slå igenom lör er frampå dagen så
är ni olyckliga och bli kanhända tvungna
att övernatta någonstans där ute på my-
ren. Men lyckas det och inte slå r igenom
till dess ni når land vid Ängen, så kom-
mer det att gå rätt bra för er, förmodar
jag.” ” Men” , tilläde han, ” nog kommer
det att bli besvärligt att hålla kördoning-
arna uppe på denna höga vägryggen hela
denna långa sträcka. Från ingen ned till
Fredshammar är ju vägen bara sten och
hästdynga, men så har ni ju medlut där
hela sträckan ned. För övrigt kan det ju
passa att ni övernattar vid Ängen och
fortsätter ned till Fredshammar nästa
morgon” , föreslog den vä nlige och språk-
samme skogvaktaren.

Efter en stunds rådplägning oss emel-
lan vågade vi försöket över den mång-
beryktade Koppången, ty vi hade just in-
tet annat att välja på. Och, frånsett några
smärre besvärligheter med att hålla kör-
doningarna på den höga vägryggen, så
som skogvaktaren förespått, gick färden
över Koppången rätt skapligt.

Innan man når land vid södra ändan

av den stora myren passeras ett av Ten-
ningeåns biflöden, vilket nu gick öppet så
att vi måste vada över. Till all lycka var
dock bottnen, dä r vägen under vintern
gått fram ännu tjälad så att den bar, an-
nars hade det blivit ett svårlöst problem
att ta sig däröver med hästar och kördo-
ningar i vattnet, och sedan upp på andra
sidan. Allt detta tog en viss tid i anspråk,

och sedan vi äntligen kommit över bör-
jade det slå igenom för hästfötterna. Men
då återstod inte så lång sträcka fram till
fastland och fäbodstället Ängen.

Då vi kommit fram till Ängen upp-
sökte jag en Orsakarl, som för tillfället
befann sig i faboden, och frågade om
jag mot god betalning kunde få köpa
ett pund hö av honom, varvid jag med-
delade att jag varit utan hö åt min häst i
flera dagar.

” Naj” , svarade han på sitt Orsa-mål,
” in’t så a då Ig nå ö tä sä la a di in’t. Om
ite Griv Andtes ar nå tä sä la a di så.” (Nej,
inte har då jag något hö att sälja åt dig
inte. Om inte Gref Anders har något att
sälja åt dig så.)

Jag försökte nu, fastän liksom mera på
skämt, morska upp mig för att se så res-
pektingivande ut som möjligt med mitt
14 veckors lå nga helskägg, och yttrade:

” Om det nu är så att du inte vill sälja
mig ett halvt pund hö, så gå r jag på stalls-
bottnen din och tar själv, så mycket du
vet det. Gör nu som du vill.” Fast inte
hade jag gått åstad och tagit hö utan hans
medgivande, men det föll mig i harmen
in att säga så, enär jag förvissat mig om
att han hade hö.

Emellertid måtte Orsa-karlen funnit
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att det låg allvar bakom mina ord, varför
han svarade:

"Ja, kum få siå då.” (Ja, kom få se då.)
Jag fick då omkring ett halvt pund hö,

vilket vi uppskattade genom att väga med
händerna, och vilket jag delade mellan
min väntande Brunta och min kamrats
Svarten.

Så uppsökte jag Orsa-karlen, vilken
gått in i sin stuga för att sätta på kaffe-
pannan, och betalade höet, till och med
litet mer än det pris han begärde, vilket
han mottog och tackade.

Därvid kom han underfund med att
jag i verkligheten inte var så farlig, som
jag till en början låtsade, och över vil-
ket vi vid närmare bekantskap och vid
en rykande kopp gott kaffe, fingo oss ett

gott skratt.
Under denna vår bekantgörelse - med

titlarna var det snart undanstökat, ty vi
ägde just inga sådana någondera av oss
- kommo vi överens om att han någon
gång senare frampå vå ren skulle komma
hem till mig med en bra slipsten (Orsa-
karlarna är specialister på tillverkning av
slipstenar) och i utbyte få ett lass hö, vil-
ket även blev fallet, och varvid vänskapen
ytterligare stadfästes oss emellan.

Jag berättar denna enkla episod för att
visa hur konstigt det ibland kan gå till att
komma i vänskapligt umgänge med folk
och skaffa sig vänner och bekanta.

Vi hade nu ett mils väg neri till Freds-
hammar, vilken vägstump vi lade bakom
oss frampå kvällskröken. Det var visser-
ligen så gott som slut på slädföret i syd-
sluttningen nedför berget, så att mest

hästdynga och någon istana återstod efter
vinterföret, men det lutade med hela vä-

gen, tidvis mycket stark medlut, och det
gick så att det luktade svavel och bränt
horn och gnistrade av stenarna, nä r de
berördes av slädstängcr och skarpskodda
hästhovar. Vi stannade och övernattade i
Fredshammar.

Vi voro nu tveksamma om vi skulle
lämna upp våra vinterdoningar och an-
tingen köpa eller försöka få låna oss kär-
ror för den fortsatta hemresan, ty lands-
vägen, vid vilken vi nu äntligen voro
framme, var helt och hållet bar.

Hans Västs slipstenshuggeri vid Mässbacken,
Orsa. Foto K.-E. Forsslund, 1916.
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Furudals bruk. Oreälven med bron, kontorsflygeln och herrgården. Foto Axel Boéthius.

Två av våra kamrater hunno redan
åstad och köpte sig en gammal reskärra
för 40 kronor, men detta pris var nog un-
gefär en nolla för mycket.

Jag rådgjorde nu med skogvaktar
Holmstrancl med vilken jag var bekant
sedan vår vistelse vid Bävernäs, och hos
vilken jag erhöll nattkvarter, för att orien-
tera mig angående möjligheterna för fort-
satt hemresa. Därvid meddelade skog-
vaktaren, att på Ore-älvens norra strand
fanns en skogsväg där det ännu kvarlåg
någon istana hä r och där av vinterföret.
Och att vi med all sannolikhet skulle på
morgonen kunna ta oss upp till Djurvi-
ken på sjön Skattungen, vilken ännu var
farbar.

Vi lydde skogvaktarens råd, och nästa
morgon voro vi resfärdiga från våra vä n-
ner i Fredshammar. Det friskade i rätt

skarpt på morgongryningen, vilket hjälp-
te oss betydligt, så att vi utan särskilt stor
möda och besvär toga oss fram på älvens
norra strand till Djurviken. Sjön bar vis-
serligen, men där var så kallad stöpis vil-
ken i lag med vatten gick hästarna upp
på halva benet. Och som till varje häst
förutom den tunga kälkdoningen med
bindkedjor, björnbindslen, släpd rögar,
proviantkistor och allt, hörde fem man
vilka alla ville åka, blev det ganska tunga
lass.

Men det gick, och slutligen nådde vi
Skattungens östra strand vid Näsets by
i Ore socken. Där fick jag köpa så pass
mycket hö att Brunta fick äta sig vä l mätt,
vilket hon tydligen uppskattade.

Genom Näsets bv var det barmark såJ

att vi måste söka oss fram utmed gär-
desgå rdar, åkerrenar och skogskanter,
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soldaterna Gren och Örn, samt bröderna
Erik Alfred och Axel Åström, alla från St.
Skedvi, vilka ännu hade 9-10 mil hem,
kvarblevo hos mig och en min kamrat
ett par dagar och njöto en välbehövlig
vila efter fjorton arbetsfyllda strapatsri-
ka veckor.

där ännu en och annan snöflisa kvarlåg.
Över den så kallade Näsheden - skogs-
trakten mellan Näsets by och Furudals
samhälle - fanns ännu någon istana kvar
i lag med hästdynga och annan sörja, var-
för vi utan allt för stora ansträngningar
nådde Furudal.

Genom Furudals samhälle dammade
det av vägen varför vi måste fram med
parlinorna och spänna två och två hästar
för varje lass i taget genom Furudals sam-
hälle och ut på Ore-sjön.

Så voro vi då äntligen så långt komna
som till Ore-sjön, och utkomna på halva
sjön kunde vi i det fjärran blå skönja
konturerna av vår hemsockens berg, va-
ribland den välkända silhuetten av Os-
mundsberget dominerade.

På Ore-sjön var isen delvis förrädisk så
att vi höll på att köra ned med hästarna.
Men lyckligtvis var detta över ett sand-
rev så att vattnet icke var mer ä n ungefär
meterdjupt. Det förorsakade dock oss en
del besvä rligheter och tidspillan med att
komma över den farliga råken.

Komna till Ore-sjöns sydligaste änka,
det så kallade Okernäs, tillkännagåvo sto-
ra timmervältor på isen redan på avstå nd
var basvägen gått ned på sjön under vin-
tern. Det var just denna basväg, vilken
med hela sin sträckning lutar mot norr
vi sökte, under förhoppning om att ännu
där skulle finnas något kvar av vinterns
rika nederbörd, och vilket även visade
sig vara fallet. Visserligen något segt och
tungkört, men dock icke barmark.

Till kvällen nådde vi hemmet, där se-
dan både hästar och manskap tog sig ett

par dagars välbehövlig vila.
Fem av vå ra raska huggare, nämligen

Inför sin 75-årsdag diktade
Fräs Erik Andersson följande:

Vid fyllda 75 år
Långt upp i höga norden,
bland sjöar skog och skär
Der stod för sjuttiofem
år sen min vagga
Der lärde jag dock älska
vad skönast jorden bär
Vårt Sverige - och vår
blå och gula flagga
Jag yngling blev - blev man
- slet ont som mången
Dock mindre då ä n nu
när sjukdom har mig fången

Jag sett generationer och
slä kten växa till
Och stundom undrat:
vad är ändamålet?
Då skapelsernas krona
sitt arv så handha vill
Att vinning, makt och
hämnd skall nå till målet
Jag nödgas resignera —
och tro: jag arma kropp
Begriper väl ej något
i hä ndelsernas lopp
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Ty se - man råkat glömma
och ej på tärden tog
Det viktiga i himlen och på jorden
Man litat på sin egen
förmåga, kraft och mod
Och trott sig själv
fullkomligheten vorden
Man glömt en högre allmakt
och bort från denna flyr
Och vänt sig ifrån honom
som världars öden styr

Ett vet jag dock är säkert
- att pendeln aldrig slår
I enbart ena riktningen för ständigt
I tidernas fullbordan
då den sin höjdpunkt når
Så slå r den ofelbart tillbaks obändigt
Ju längre den slå r ut i ena riktningen
Ju längre slå r den åter
när tillbaks den slår igen

Och så ett annat faktum,
att intet träd ju än
Har himlen lyckats nå
- hur ä n det blommar
En allmaktslag lär gälla
att blott och enbart hit
Men icke något längre må Du komma
Hä r skall Din stolta bölja
och allt Ditt övermått
I spillror slås — den dag-
då det sin höjdpunkt nått

När mänsklighetens ondska
en gång sin kulmen nått

Jä msides med en ytlig kultur
och konst och annat
Nä r människan förvärvat
en kunskap utan mått
Och tror sig vä rldsligt
herravälde famnat
Då vänder bladet åter
som på kommandoord
Då drar en dödens rysning
omkring vår arma jor

Fräs Erik Andersson har skrivit mycket om gamla
tider och bl.a. anlitats som berättare i radio

under sina sista levnadsär. Han var en oerhört
mångsidig person - lokalt anlitad som få såväl på
det politiska, kulturella, ekonomiska som juridiska

planet.
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